
Preek door de Week+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze 
website www.meerkerk.nl  voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je 
kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen 
met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je 
bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk.
**************************************************************************
Zondag 27 mei 2018 

Prediker: Joop Strietman

Titel: Hoop op God. Laat de moed nooit varen! 

Bijbellezing: Exodus 14:1-14 (SV)

Door de Rode Zee 
Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, dat zij wederkeren, en 
zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-zefon; daar tegenover 
zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israels: Zij zijn verward in het 
land; die woestijn heeft hen besloten. En Ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najage; en Ik zal 
aan Farao en aan al zijn heir verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten, dat Ik de 
Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu den koning van Egypte werd geboodschapt, dat het volk 
vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk, en zij zeiden: 
Waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israel hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En 
hij spande zijn wagen aan, en nam zijn volk met zich. En hij nam zeshonderd uitgelezene wagens, 
ja, al de wagens van Egypte, en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart 
van Farao, den koning van Egypte, dat hij de kinderen Israels najaagde; doch de kinderen Israels 
waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na, en achterhaalden hen, 
daar zij zich gelegerd hadden aan de zee; al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters, en 
zijn heir; nevens Pi-hachiroth, voor Baal-zefon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen
Israels hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de 
kinderen Israels tot den Heere. En zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte 
gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt 
gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord, dat wij in Egypte 
tot u spraken, zeggende: Houd af van ons, en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het ware ons 
beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het 
volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des Heeren, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want 
de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid

Bijzonderheden: 
Zondag na Pinksteren met doopdienst 
De maand mei loopt ten einde, de eerste maand van de periode van 7 maanden waarin we 
(maandelijks) mogen geven voor de aankoop van de Bennebroekerweg
Zondag 17 juni dienst met ledenbevestiging  
Alpha Beta Slotavond op maandagavond 18 juni, een avond vol geloofsverhalen.

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


Een paar opmerkingen   

Iedereen gaat op zijn of haar tijd door moeilijke tijden. Bizarre ervaringen, waarbij het erop lijkt dat
alle hoop vervlogen is. Je hebt alleen maar vragen, geen antwoorden. Misschien denk je wel dat 
God jou onmogelijk kan redden en vergeven; je bent te vuil en te slecht. Voor jouw huwelijk is 
geen hoop meer. Je familie helpen om Jezus te leren kennen? Onmogelijk! De draad weer 
oppakken nadat je een geliefde hebt verloren; het lijkt te hoog gegrepen. Allerlei moeilijke 
situaties zijn denkbaar waarin je zomaar, ongewild en ongevraagd terecht kunt komen. 

In Exodus 14:1-14 lezen we het verhaal over de uittocht (Exodus) uit Egypte en de doortocht door 
de zee. Wat was Gods plan? Hij wilde een volk voor Hem zelf, om te leven van Zijn liefde en 
genade, tot een getuigenis en zegen van alle andere volken. Een volk dat Hem tot het hoogste goed
en meest kostbare bezit zou beschouwen. Onderweg gebeurde er van alles. God leidde hen de 
woestijn in, tot ze bij de zee kwamen. Een onmogelijke situatie! Het machtigste leger ter wereld zat
hen op de hielen. Ze waren gevangen en konden geen kant op. Een val waaruit ontsnappen niet 
mogelijk leek. Toen deden ze waar we allemaal een handje van hebben, ze gingen schelden en God
en Mozes de schuld geven. In die erbarmelijke situatie greep God in, in weerwil van hun geklaag en
ongeloof.

Soms lijkt het er zelfs op dat iemand eerst in de puree moet komen, voordat hij of zij erkent dat er 
meer is tussen hemel en aarde en zich openstelt voor het levenwekkende geloof in Jezus. Zo vaak 
is dat het patroon! Denk maar eens aan de verhalen van de mensen die zich hebben laten dopen. 

Joop vertelde: “Voor mij zelf geldt dat ook een beetje. Toen ik elf jaar was, overleed mijn vier jaar 
oudere zus plotsklaps aan een hersenbloeding. Volkomen onverwacht, een bliksemschicht bij 
heldere hemel. Het schudde mij wakker. De eerste zaadjes van geloof en overtuiging werden toen 
in mijn hart geplant.
Voor mij was het verlies van ons schip de Logos ook zo’n bizar moment. (Mijn vrouw Annie en ik 
werken sinds 1974 bij Operatie Mobilisatie.) Dat kon toch niet, Gods ‘wonder’schip op de klippen. 
Duizenden mensen baden voor dat zendingsschip en haar bemanning. Zoveel mensen in de hele 
wereld hadden door het werk dat er met dat schip gebeurde Jezus leren kennen, of ze waren 
daardoor tot een diepere toewijding aan Hem gekomen. Dat schip kon toch niet zinken? Het leek 
onwerkelijk, onbestaanbaar en in strijd met alle geestelijke logica. We stonden in een kringetje in 
het OM-kantoor en huilden. Verslagenheid alom.”

'Hoop op God en laat de moed nooit zakken'. Hij is een redder in de grootste nood. Hij is altijd bij 
machte om meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat zicht op God zal de zaak voor jou en mij 
veranderen. Misschien verandert er niets in dit leven, maar wel over de grenzen van de dood 
heen! De dood is verzwolgen in de overwinning. Dat vierden we met Pasen!

Het volk van God was weggetrokken uit de mensonterende slavernij in Egypte. De Farao, 
verantwoordelijk voor die wanstaltige slavernij, had nog wel een poging gewaagd om hen tot een 
compromis te verleiden. Hij stelde voor om God in Egypte te dienen. Om als ze dan toch wilden 
gaan vooral niet te ver weg te gaan. Om de vrouwen en kinderen thuis te laten. Om hun vee en 
kinderen thuis te laten. Het was hem niet gelukt. Samen met vee, met vrouwen, met kinderen en 
met al hun bezittingen waren ze vertrokken. Op pad met de Here hun God, de woestijn in. 
Helemaal afhankelijk van Hem die hen geroepen had. Het avontuur tegemoet; veel meer nog hun 
vrijheid van de tirannie van de slavernij. Uiteindelijk wachtte een heel nieuw leven in het beloofde 
land.



Zo gaat het ook bij ons zijn. Jezus zegt dat we Zijn discipel niet kunnen zijn als we niet alles achter 
ons laten om Hem te volgen. Jezus wil voor ons de 'one and only' zijn. Dat heet bekering. Niet 
blijven hangen in het verleden. Geen akkoordjes met de duisternis. “Niemand kan twee heren 
dienen”, zegt Jezus.

Zo is God wel vaker, dat Hij uitredding geeft in onmogelijke situaties! Denk aan Abraham en Sara. 
De belofte die ze kregen en de toekomst die geschilderd werd, was absurd. Het kon niet! 
Dat Jozef ooit iets van belang zou betekenen leek ‘out of the question’. 
De ongeoefende en onervaren David was geen partij voor de door de wol geverfde reus Goliath.

Zo is God, als een machtige redder in onmogelijke situaties! Hij is het krachtige en hoopgevende 
fundament onder ons leven. Voornamelijk in de komst van Jezus (de onmogelijke geboorte uit een 
maagd) en Zijn dood en opstanding. In Handelingen 13 staat de preek van Paulus beschreven, in 
een Joodse synagoge in het zuiden van het huidige Turkije. Hij haalt daarin Habakuk 1:5 aan. “Ik zal
in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld.” Hoe groot was 
bij de apostelen en anderen de verslagenheid na de kruisdood van hun Heer en Meester. Alle hoop
was de bodem ingeslagen. Maar … Jezus deed het onmogelijke! Hij stond op en overwon de dood. 
Hij bracht nieuw en onvergankelijk leven aan het licht. In Openbaringen 1: 5, 6 en 18 staat: Jezus 
Christus … de eerstgeborene uit de doden, de heerser over de vorsten van de aarde … die ons 
liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, die een Koninkrijk uit ons gevormd 
heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor onze God … degene die leeft … Ik was dood, maar Ik 
leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.'

In alle dingen moeten we wel God God laten en niet zelf op Zijn stoel gaan zitten. Denkend dat we 
alles weten, ook wat het beste zou zijn. In ons denken passen de verwerping, het lijden en de 
kruisdood niet bij Gods plan. Maar, soms gebeuren er dingen die we niet begrijpen. God is ons 
geen uitleg verschuldigd. Hij vraagt om ons vertrouwen dat Hij alle dingen laat meewerken ten 
goede, als we Hem maar lief hebben. (Rom 8:28)

Waar kijk ik naar? Naar de onmogelijke omstandigheden, of naar de God die in nood kan redden? 
Wat zoeken we: de zegen of Hij die zegent? Er is geen berg zo hoog en geen dal zo diep, of God 
weet er wel raad mee. Wat niet mogelijk is bij mensen, dat is altijd nog mogelijk bij God! Dit is een 
uitspraak van de Redder van de wereld zelf, Jezus Christus in Mattheus 19:26. 

Hoop op God en laat de moed niet varen!

Aanvullende Bijbellezingen  

Lukas 14:26  
“Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers 
en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.”

Lukas 14:27  
“Wie niet zijn kruis draagt en Mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.”

Genesis 15:1-6
Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: “Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal jou
als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.” “HEER, mijn God”, antwoordde Abram, “wat 
voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom 
worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een 
van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.” Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: “Nee, niet je 



dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.”  Daarop leidde Hij 
Abram naar buiten. “Kijk eens naar de hemel”, zei hij, “en tel de sterren, als je dat kunt.” En Hij 
verzekerde hem: “Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.”  Abram vertrouwde op de HEER en 
deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Habakuk 1:5
“Ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld.” 

Openbaring 1: 5,6,18
5 (…) Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser 
over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft 
bevrijd door zijn bloed,
6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn 
Vader - aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Romeinen 8:28 (God vraagt om vertrouwen)
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben,
die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Matteüs 19:26
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles 
mogelijk.”

**** 
Liederen 

Machtige Redder – Opwekking 607
Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis 
Blijf mij nabij - Henry Francis Lyte
Houd vol – Mozaiek0318
Licht der wereld - Brendon Dolk 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

************************************************************************* 
Gespreksvragen 

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet. Bekijk of je ze kunt aanvullen met 
vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Denk vooraf biddend na welke
vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. 

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin 
tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij.

1. Wissel uit wat jou in de dienst/preek het meest heeft aangesproken en waarom? Kun je dat 
toelichten? Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou 
kunnen samenvatten?

2. Op welke manier is de doortocht door de zee en wat dit laat zien van God, een fundament onder
het Evangelie en de boodschap van verlossing door Jezus? 



3. Het volk kreeg spijt toen het - met het leger van farao op de hielen - ten onder dreigde te gaan. 
Ze begonnen te mopperen op God en Mozes. Niet op farao en zijn jarenlange slavernij maar op 
God en Mozes. Herken je dat dat ook in het leven van nu kan gebeuren? Kun je daar voorbeelden 
van geven? 

3a. Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des Heeren. 
In welke situaties zou jij zo'n advies (in moderne taal) willen en durven geven? Of van anderen 
willen aannemen? En in welke situaties zou je dat per se niet willen doen of niet willen aannemen?

4. Op welk moment in je leven werd jij geconfronteerd met een ‘onmogelijke’ situatie? Hoe zag die 
eruit? Hoe ben jij ermee omgegaan? Wat leerde je dit over het leven met God? Hoe kijk je er nu op
terug? 

5. Joop vertelde dat een dramatische gebeurtenis (op heel jonge leeftijd) hem wakker schudde en 
dat toen de eerste zaadjes van geloof en overtuiging in zijn hart werden geplant. Wat zijn 
gebeurtenissen in jouw leven (geweest) die jouw geloof en overtuiging aanwakkerden of zeer 
versterkten? Kun je daar ook anderen mee helpen? Hoe?

6. Kun je iets delen over je vertrouwen (of de moeite daarvan) in 'God die alle dingen laat 
meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn'? 
(Romeinen 8:28) 

7. De stap van lid worden van de gemeente is een stap die je niet doet om mensen, maar om Jezus 
Christus. Het is als zovele geloofsstappen, een stap van gehoorzaamheid en ligt in lijn met het 
volgen van Jezus, zoals genoemd in Lukas 14:26,27. 
Zondag 17 juni aanstaande is de eerstvolgende gelegenheid om lid te worden van de gemeente. 
Deel met elkaar wat het voor je betekent om lid te zijn en hoe je tot deze geloofsstap gekomen 
bent. Voor hen die (nog) geen lid zijn, wat weerhoudt je? Hoe zou je elkaar kunnen helpen? 

8. Neem extra tijd om voor elkaar je noden te benoemen en te bidden. Bemoedig elkaar met Hoop
op God. Laat de moed nooit varen! 

**************************************************************************
Gebedssuggestie 

Dank U, Here, dat bij alles waar het ons aan moed ontbreekt, we mogen weten dat U nabij 
bent en kracht geeft om door te gaan. Ja, U bent onze hoop en U geeft ons in uw geliefde 
Zoon, onze Heer Jezus Christus, een vrede die alle verstand te boven gaat. We danken U in 
Zijn naam, amen.

**************************************************************************



Liederen  

Machtige Redder – Opwekking 607

Elke dag wil ik zingen van uw liefde, buig ik mij bij de bron van leven neer 
Want in mijn diepste nood was U nabij; een stroom van liefde verzadigde mij
 
Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser en ik zing van het bloed dat overwint
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij; uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!

Refrein:
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever, Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent Koning van 't heelal. Here der heren, blinkende Morgenster
U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon, U regeert, regeert over al
 
Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig, daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt,
waar alle volkeren verenigd zijn en samen zingen tot eer van het Lam!
 
*****
Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis 
(Tekstuele aanpassing Meerkerk: je i.p.v. uw)

O, ziel is je hart vol van zorgen    
en duister, want 't licht is gedoofd    
Er is licht door een blik op de Redder    
en leven voor hem die gelooft    

   
Richt je oog nu op Jezus    
Zijn blik is zo zorgzaam en goed    
En wat hier op aarde belangrijk is    
Het verbleekt bij Zijn goddelijke gloed       

   
Die Jezus heeft alles gedragen    
Hij stierf en maakte mij vrij    
Hij nam al mijn zonden en lasten    
En schiep een nieuw leven in mij    

   
Door een blik op het kruis is er leven en hoop    
Is er leven voor jou en voor mij    
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef    
Hij betaalde voor allen de prijs

*****
Blijf mij nabij - Henry Francis Lyte

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt
Andere helpers, Heer ontvallen mij
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis



Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij

Houd, Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog
licht in het duister, wijs de weg omhoog
Uw dag breekt aan de schaduw gaat voorbij
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij

*****
Houd vol - Mozaiek0318

Wij zijn het volk van God 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden 
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want Hij laat ons nooit alleen.

*** 
Licht der wereld - Brendon Dolk 
(de tekst van het 3e couplet is aangepast)

Zo lief had God de wereld



Dat Hij zijn eigen Zoon
Gegeven heeft, dat wie gelooft
Het eeuwig leven heeft

Zijn woorden hebben leven
Zijn leven is het licht
Zijn licht schijnt in de duisternis
De duisternis verdwijnt

Refrein:
Licht der wereld, Zoon van God
Mijn Verlosser, Vredevorst
Overwinnaar van de dood
Licht der wereld, levende Hoop
Licht der wereld, levende Hoop

U, Jezus, bent de waarheid
De waarheid maakt ons vrij
Uw woorden brengen leven voort
Nieuw leven, ook voor mij

U, Jezus, bent het leven
U, Jezus, bent het licht
U schijnt dwars door de duisternis
De duisternis verdwijnt
 
(Refrein) 2 x

*****

                   


